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Overzicht Fieldpiece
Fieldpiece Instruments werd in juni 1990 in de Verenigde Staten 

opgericht om speciaal gereedschap voor HVACR-professionals 

te ontwikkelen.

Fieldpiece richt zich op het eenvoudiger, sneller en beter maken van 

het werk voor HVACR-professionals. Ons netwerk van instrumenten 

is ontworpen om zowat alles te meten wat een technicus nodig 

heeft om een diagnose te stellen en HVACR-systemen te herstellen.

Vandaag is Fieldpiece dé toonaangevende vernieuwer van de 

HVACR-industrie van instrumenten in deze productcategorieën:

▪ Accessoires

▪ Luchtstroom

▪ Elektrisch

▪ Lekdetectie

▪ Hoge en lage temperatuur analyse

▪ Temperatuur/Relatieve luchtvochtigheid 

▪ Vacuüm en Recovery

HVACR-professionals vertrouwen erop dat Fieldpiece het juiste  

gereedschap heeft om hen te helpen meer te doen. Elke dag.

Fieldpiece
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vulling
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Draadloze SMAN® meterset 
4-poorts
▪ Draadloos bereik van 300 meter
▪ Zeer robuuste uitvoering
▪  Temperatuur gecompenseerd systeem 

dichtheidstest
▪ Job Link® system geschikt
▪ Data logging
▪ Waterbestendig (IP54)

Draadloze SMAN® meterset 
3-poorts
▪ Draadloos bereik van 300 meter
▪ Zeer robuuste uitvoering
▪  Temperatuurgecompenseerde systeem-

dichtheidstest
▪ Job Link® system geschikt
▪ Data logging
▪ Waterbestendig (IP54)

Job Link® system charge kit
▪ Draadloos bereik 300 meter
▪  Directe verbinding met mobiel apparaat  

met Job Link System App
▪ Data logging
▪  Snel nauwkeurige temperaturen met  

gepatenteerde Rapid Rail-technologie
▪  Druksonde kalibreert automatisch op elke 

hoogte
▪ Zeer geschikt voor nauwkeurige systemen
▪ Waterbestendig (IP54)

Job Link® system charge and Air Kit
▪ Draadloos bereik 300 meter
▪  Directe verbinding met mobiel apparaat met 

Job Link System App
▪ Data logging
▪  Snelle en nauwkeurige temperaturen d.m.v. 

gepatenteerde Rapid Rail technologie
▪  Automatische druksonde kalibratie,  

op elke hoogte
▪  Configureerbare psychrometers met flexibele 

sonde en schuifmagneet
▪ Waterbestendig (IP54)

Job Link® system druksonde
▪ Draadloos bereik 300 meter
▪ Super robuuste uitvoering
▪ Geschikt voor Job Link® systeem
▪ Data logging
▪ Waterbestendig (IP54)

SM480VINTSM380VINT

JL3KR4INTJL3KH6INT

JL3PRINT

KOELMIDDELVULLING
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Job Link® Systeem Mobiele App

Toegang tot een verscheidenheid van Fieldpiece tools via 
het meest geavanceerde draadloze systeem op de markt 
van vandaag. Bezoek fieldpiecejoblink.com om u vandaag 
nog aan te melden!

Job Link® Gratis
▪ Live metingen
▪ Geavanceerde berekeningen
▪ Diagnose van het systeem
▪ Gratis PDF rapporten

Job Link® Pro
Alles in Job Link Free plus:
▪ Cloud-opslag
▪ Inspectie checklists
▪ Foto’s en notities
▪ Geschiedenis van klanten en apparatuur
▪ Teams samenstellen
▪ Live inzage
▪ Gratis PDF-rapporten

Job Link® Pro + Facturatie
Alles in Job Link Free en Job Link Pro plus:
▪ Professionele facturatie
▪ Aanpasbare onderdelen en apparatuur
▪ Aanpasbare uurtarieven
▪ QuickBooks online integratie

Eén systeem voor alle functies - Job 
Link® System App
Het Job Link® System werkt met al onze 
draadloze instrumenten - van pijpklemmen tot 
sondes tot digitale metersets - en integreert al 
hun functionaliteiten naadloos. Met de Job Link® 
System App ziet u in realtime het systeem - van 
airconditioningsystemen voor particulieren 
toepassingen tot commerciële toepassingen. 

KOELMIDDELVULLING

Digitale 
metersets
SM380VINT 
SM480VINT

Vacuümmeter
MG44INT

Drukmeters
JL3PRINT

Koelmiddel 
weegschaal
SRS3

Klemmeters
SC480INT 
SC680INT

Psychrometer
JL3RHINT

Pijpklemmen
JL3PCINT
JL3LCINT

Manometer
JL3MNINT



11

Luchtstroom



13

Anemometer Hot Wire
▪  In-duct luchtbalancering met snelle reactietijd
▪  Minimaliseert turbulentie-effect
▪  Handenvrij testen
▪  38” telescopische sonde in in-duct traversing
▪  Dubbel display toont een combinatie van real-time 

CFM, luchtsnelheid of temperatuur

Job Link® System Manometersonde 
met dubbele poort
▪  Draadloos bereik 300 meter
▪ Nauwkeurige plaatsing door ongebonden ontwerp
▪ Alles-in-één statische, gas- en tochtdruk
▪ Beschikbaar als afzonderlijk instrument JL3MNINT

Manometer met twee poorten
▪  Meet de druk in het kanaal om de luchtstroom  

te balanceren
▪ Resolutie tot op 0,01” WC voor statische drukmeting
▪ Bereik -60,0” WC tot 60,0” WC
▪  Inclusief twee 5/16” adapters voor het meten van  

inlaat- en uitlaatdrukken

STA2

JL3KM2INT

SDMN5

LUCHTSTROOM
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Elektrisch
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Functie SC260 SC480INT SC680INT

Volts AC/DC • • •

Vermogensfactor • •

Laagdoorlaatfilter • •

Job Link® Systeem • •

Faseomwenteling • •

Ware RMS • • •

Inschakelstroom • •

Plichtscyclus % •

600VAC/DC • •

750VAC, 1000VDC • •

400 AAC • • •

Magnetische band • • •

Dubbele Vertoning • •

Temperatuur °F/ °C • • •

Capaciteit • • •

Microampère DC • •

Frequentie via Leads/Klem • •

Niet-Contactvoltage • •

50 Mega Ohm met 0.1 Resolutie • •

Continuïteit • • •

Diode Test • • •

Houd • • •

Klem Sondehouder • •

Klem kaak licht • •

LCD-achtergrondverlichting • • •

Indicator voor lege batterij • • •

Batterij: 9V, 100 uur • •

Batterij: 9V, 150 uur •

Overeenstemming met UL 3de Editie • • •

CATIII 600VAC/DC • •

UL-geschikt voor CATIII, 1000 VAC/DC 
en CATIV, 600 VAC/DC

• •

600A-klemtang Tweevoudig
▪  Weergave | Vermogen
▪  Draadloze verbinding met Job Link® systeem voor  

elektrische documentatie
▪ Meet vermogen (kW) voor systeemefficiëntie
▪  Heeft True RMS en laagdoorlaatfilter (LPF) om  

nauwkeurige VFD-metingen te verkrijgen
▪ Molex-testkabels voor kleine schakelingen
▪ Test 3-fasen met twee meetsnoeren
▪ Veiligheidsklasse CAT IV - 600V/CAT III - 1000V

SC480INT

600 AC/DC-draaiklemtang met tweevoudig 
display l Vermogen l LPF
▪  Draadloze directe verbinding met Job Link® systeem 

voor elektrische documentatie
▪  Meet vermogen (kW) voor systeemefficiëntie
▪  Heeft True RMS en laagdoorlaatfilter (LPF) om  

nauwkeurige VFD-metingen te verkrijgen
▪  DC Ampère en Diode voor mini-split omvormers
▪  Dubbele temperatuur voor delta T
▪  Molex meetsnoeren voor kleine schakelingen
▪  Test 3-fasen met twee meetsnoeren
▪  Veiligheidsklasse CAT IV - 600V/CAT III - 1000V

SC680INT

400A-klemmeter Compact
▪  True RMS
▪  Volts AC/DC
▪  Temperatuur
▪  Magnetische ophanging
▪  Helder achtergrondlicht

SC260
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Luxe Silicone meetsnoeren
▪  Hoge koperdraad, silicone geïsoleerde 

meetsnoeren
▪  Korfvormige trekontlasting
▪  Afneembare sonde-uiteinden

Digitale multimeter
▪ Temperatuur tot 760 C°
▪ 400 AAC met bijgeleverde stroomtang
▪ Capaciteit tot 200 MFD
▪  Microampère voor vlamdiodetest
▪  Frequentie voor motorinstelling

Luxe meetsnoer Kit
▪ Silicone meetsnoeren
▪ Krokodillenklemmen
▪ Molex tips

ADLS2

LT17A

ADK7

ELEKTRISCH

Megohmmeter
▪  Helpt defecten aan de compressor te voorspellen
▪ Testen met één hand
▪  Lange sondepunt voor moeilijk bereikbare  

aansluitingen
▪ Heldere achtergrondverlichting

SMG5
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Vacuüm en 
terugwinning
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6 CFM vacuümpomp
▪  6 CFM / 170 l/min debiet met 15 micron  

ultiem vacuümniveau
▪  ½ HP AC motor
▪  Weegt 13 kg.
▪  RunQuick® olieverversingssysteem voor snel olie 

verversen in enkele seconden
▪  Maten van aansluitingen: (1) 1/4”, (2) 3/8”, (1) 1/2”
▪  VP67 - machine met dubbel voltage (230v/110v)
▪  A2L Gecertificeerd

Gallon vacuümpompolie
▪ 3,785 liter vat vacuümpompolie
▪  Lage dampspanning, ideaal voor het trekken van 

vacuümpompen
▪  Breed temperatuurbereik helpt olie te presteren onder 

alle omstandigheden
▪ Sterk geraffineerd voor consistente prestaties
▪ Zorgt voor een goede afdichting en smering
▪ Ontworpen om te werken met ons RunQuick® 
▪ Olieverversingssysteem

10 CFM vacuümpomp
▪  10 CFM / 280 l/min debiet met 15 micron  

ultiem vacuümniveau
▪ ¾ HP gelijkstroommotor
▪ Weegt 11 kg. - Gepatenteerd lichtste gewicht
▪  RunQuick® olieverversingssysteem voor snel olie 

verversen in enkele seconden
▪ Maten van aansluitingen: (1) 1/4”, (2) 3/8”, (1) 1/2”
▪ VPX7 - verkrijgbaar in 230v en 110v modellen
▪ A2L Gecertificeerd

Vacuüm en Recovery
▪   Drie keer 235 ml houders vacuümpompolie
▪   Lage dampdruk, ideaal voor het trekken van vacuüm
▪   Breed temperatuurbereik helpt olie te presteren onder alle 

omstandigheden
▪   Sterk geraffineerd voor consistente prestaties
▪   Zorgt voor een goede afdichting en smering
▪   Ontworpen om te werken met ons RunQuick® 
▪   Olieverversingssysteem

Kwart vacuümpompolie
▪  950 ml vat vacuümpompolie
▪  Lage dampdruk, ideaal voor het trekken van vacuümpompen
▪  Breed temperatuurbereik helpt olie te presteren onder alle 

omstandigheden
▪  Sterk geraffineerd voor consistente prestaties
▪  Zorgt voor een goede afdichting en smering
▪  Ontworpen om te werken met ons RunQuick® 
▪  Olieverversingssysteem

8 CFM vacuümpomp
▪   8 CFM / 225 l/min debiet met 
▪ 15 micron ultiem vacuümniveau
▪ ¾ HP gelijkstroommotor
▪ Weegt 12,25 kg.
▪  RunQuick® olieverversingssysteem voor snel olie 

verversen in enkele seconden
▪ Maten van aansluitingen: (1) 1/4”, (2) 3/8”, (1) 1/2”
▪ VP87 - verkrijgbaar in 230v en 110v modellen
▪ A2L Gecertificeerd

VP67EU | VP67UK

VPX7EU | VPX7UK | VPX7UK230

VP87EU | VP87UK | VP87UK230

VACUÜM EN TERUGWINNING

OIL8X3

OIL32

OIL128
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Digitale Recovery Machine
▪  Gelijkstroommotor: 1 HP (variabele slimme snelheid)
▪ Start en loopt gemakkelijk met lagere spanning
▪  Minimaliseert het dichtslibben van vloeistof en  

maximaliseert dampterugwinning
▪ Aanwezigheid van vloeistof 2000 omw/min
▪ Aanwezigheid van damp  3000 omw/min
▪ Gemakkelijk toegankelijke poorten
▪ Waterbestendig om directe regen te weerstaan
▪ Klaar voor R32

Vacuüm en Recovery
▪   Met vertrouwen evacuaties uitvoeren met een betrouwbare,  

lekvrije afdichting
▪   Omkeerbare gebogen koppeling en nieuw cilindrisch ontwerp pas-

sen gemakkelijker in krappe ruimtes
▪   Er zijn drie manieren om de meter te gebruiken: 1) Rechtstreeks vanaf 

het display van de MG44, 2) tot op 300 meter afstand via de Job Link® 
mobiele app, of 3) op de SMAN® koelmiddelverdeler van Fieldpiece

▪   Drie manieren om te bekijken: Nieuw groter LCD-scherm met ach-
tergrondverlichting is gemakkelijker af te lezen en het dot-matrix 
display toont meer info, waaronder 1) staafdiagram, 2) tarief, en 3) 
tariefmeter

▪   Weerbestendig volgens IP54

Draadloze koelmiddelweegschaal
▪ Max. belasting 114 kg
▪ Waterbestendig
▪ Levensduur platformbatterij 200 uur
▪ Draadloos met groot bereik
▪ Aansluiten op Job Link® System Mobile App
▪ Vlakke bovenbumpers voor grotere cilinders

MG44INT

SRS3

MR45INT

VACUÜM EN TERUGWINNING
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Lekdetectie
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Kooldioxide lekdetector
▪  Detecteert verandering van koelmiddel voor een  

uitstekende reactie in verontreinigde gebieden
▪ Sensor met lange levensduur gaat tot 10 jaar mee
▪ Drie gevoeligheidsniveaus, tot 6g (0,2oz) per jaar
▪ Oplaadbare lithium-ion batterij

Infrarood-Koelmiddellekdetector
▪  De allernieuwste infraroodsensor
▪  Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting biedt duidelijke, 

gemakkelijk te zien informatie
▪  Gevoeligheid beter dan 0,03 oz/jr (1g/a)
▪  Detecteert alle HFK’s, CFK’s, HCFK’s, HFO’s en mengsels
▪  Knipperende verlichte tip, luide pieper en lekdetectie-indicator
▪  Gaat niet af op zeepbellen en olie 
▪  Werkt op A2L-koelmiddelen

Verwarmde diode lekdetector voor 
koelmiddelen
▪ Gevoeligheid beter dan 0,03 oz/jr (1g/a)
▪ Helder LCD-scherm met gemakkelijk afleesbare  
staafdiagrammen en numerieke meetwaarden
▪ 18 uur USB oplaadbare lithium-ion batterij
▪ Detecteert alle HFK’s, CFK’s, HCFK’s, HFO’s en mengsels
▪  Knipperende verlichte tip, meerdere alarmen en  

numerieke lekdiameter-indicator
▪ Handmatig of automatisch op nul stellen
▪ Uitstekende prestaties op R410A
▪ Werkt op A2L-koelmiddelen

Alles-in-één, vervangbare filtertips

SCL2EURDR82EU

DR58EU

RFT6

LEKDETECTIE
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Temperatuur
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Induct thermometer
▪  Snelle en eenvoudige inductiemetingen
▪  Temperatuurbereik: -50 ºC tot 200 ºC
▪  Ophanghaak
▪  Heldere achtergrondverlichting

Job Link® System Flex Psychrometer Sonde
▪  Krachtig draadloos bereik van 300 meter, rechtstreeks naar 

Job Link App of mobiel apparaat
▪  Communiceert met Job Link App en draadloze verdelers 

(SM380VINT/SM480VINT)
▪ Sterke magnetische ophanging
▪ Schakelaar aanvoer- en retourzijde
▪ Waterbestendig

Thermometer - Compact Type K l Infrarood
▪ Handige 2-wegs Tempo-staaf/IR
▪ 8:1 IR
▪ Induct temperaturen zonder handen
▪ Snelle T1-T2 berekeningen
▪ Max/min/hold

Dubbele temperatuurmeter Type K
▪ Inclusief twee thermokoppels type K
▪ Geschikt voor elk type K thermokoppel
▪ Resolutie van 0,1 graad F
▪ Aparte MIN/MAX en HOLD toetsen
▪ Eenvoudige veldkalibratie

Pistoolmodel IR thermometer 
met laser
▪ Nauwkeurige oppervlaktetemperaturen
▪ 10:1 gezichtsveld
▪ Selecteer ºF of ºC
▪ Bereik: - 30 tot 550 ºC

SPK2JL3RHINT

SPK3ST4

SIG1

TEMPERATUUR
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Pijpklem Thermokoppel
▪ Werkt op leidingen tussen 3/8” en 1 3/8”
▪  Ideaal voor residentiële en licht commerciële  

koelsystemen
▪ Nauwkeurigheid: 0,5 ºC na veldkalibratie

TC24

TEMPERATUUR

Job Link® System Premium Pijpklemvoeler
▪ Bekbereik van 1/4” tot 1 3/8”
▪ Krachtig draadloos bereik 300 meter
▪  Stabiliseert in 3 seconden met een nauwkeurigheid 

van +/- 0,5 ºC
▪ Gepatenteerde Rapid Rail™/R sensor
▪  Communiceert met Job Link App en draadloze  

verdelers (SM380VINT/SM480VINT)

JL3PCINT

Job Link® System Grote Pijpklem
▪ Bekbereik van 3/4” tot 4 1/8”
▪ Uiterst nauwkeurig en snel
▪ Gepatenteerde Rapid Rail™ sensor
▪ Werkt draadloos tot 300 meter
▪  Communiceert met Job Link App en draadloze 

verdelers (SM380VINT/SM480VINT)

JL3LC

Thermokoppel met kleine klem
▪ Werkt op leidingen van 1/8” tot 3/4”
▪  Nauwkeurigheid: +/- 2 ºC ; 0,5 ºC na  

veldkalibratie, 0 tot 80 ºC Temperatuurbereik: 
-46 tot 125 ºC

ATC1R

Grote pijpenklem
▪  Bekbereik van 3/4” tot 4 1/8”
▪  Uiterst nauwkeurig en snel
▪  Gepatenteerde Rapid Rail™ sensor
▪  Bediening met één hand
▪  Compact ontwerp

TC48
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Gereedschaps-
tassen
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Inspectie gereedschapstas
▪  Snel vergrendelende magnetische sluiting
▪  Afzonderlijke vakken voor testinstrumenten
▪  Stevige, tegen weersinvloeden beschermde basis
▪  Compact en robuust ontwerp

Tas voor service gereedschap
▪  Robuust, verhoogd rek voor  

handgereedschap
▪  Gewatteerde zakken om meters te 

beschermen
▪ Magnetisch dienblad
▪ Snelle draagriem
▪ Compact, robuust ontwerp

BG36

BG44

GEREEDSCHAPSTASSEN INDEX

Produkt Seite

ADK7 Luxe meetsnoer Kit 19

ADLS2 Luxe Silicone Testkabels 18

ATC1R T/C-klem (1/8 - 3/4”) 35

BG36 Inspectie gereedschapstas 38

BG44 Service gereedschapstas 38
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28

DR82EU Infrarood lekdetector voor koelmiddel 28

JL3KH6INT Job Link Systeem Laad en Lucht Kit 6
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Sonde
34

JL3PRINT Job Link Systeem druksonde 7

JL3RHINT Job Link Systeem Flex Psychrometer 

Sonde
32

LT17A Digitale Multimeter 19

MG44INT Draadloze vacuümmeter 24

MR45INT Recovery Machine 24

OIL8X3 Vacuümpompolie 237 ml x 3 23

OIL32 Kwart vacuümpompolie 23

OIL128 Gallon vacuümpomp olie 23

RFT6 Lekdetector vervangbare filtertips 28
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SC480INT 600A-klemtang Tweevoudig 16
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16
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SDMN5 Manometer met dubbele poort 12
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Diensten van EURO-INDEX

EURO-INDEX is fabrikant, importeur en distributeur van diverse A-merken op het gebied van test- en  
meetinstrumenten. Daarnaast leveren wij een groot aantal diensten om het gebruik van deze instrumenten 
in uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Dit omvat uiteraard onderhoud, reparatie en kalibratie van de  
instrumenten, maar ook kennisdeling via de EURO-INDEX Academy en verhuur van instrumenten.

Geautoriseerd Service Centrum
EURO-INDEX b.v. is van alle vertegenwoordigde merken een 
Geautoriseerd Service Centrum. Dit betekent dat uw instrumenten 
worden behandelt door technici die zijn opgeleid door de fabrikant 
en beschikken over de juiste gereedschappen en software. Er 
worden uitsluitend originele onderdelen toegepast en de garantie 
van uw instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) 
blijven intact. 

Kalibratielaboratorium
Ons moderne service- en kalibratielaboratorium beschikt over een 
RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie 
geldt voor grootheden, zoals gespecificeerd in de 
scope bij accreditatienummer K105.

Mobiele Service
Naast de vaste kalibratielaboratoria in Capelle aan den IJssel en  
Zaventem beschikken wij ook over een laboratorium op wielen 
met de naam “Mobiele Service”. Dit biedt vertrouwde 
service en kwaliteit, bij u voor de deur!

KWS®

KWS® is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten  
met periodiek onderhoud en kalibratie tegen vaste, lage kosten. 
Via een gratis webportal (mijnkws.nl) heeft u altijd 
en overal beschikking over uw kalibratiecertificaten.

Verhuur van meetinstrumenten
	� Uitgebreid assortiment
	� Nauwkeurigheid aantoonbaar door actueel kalibratiecertificaat
	� Deskundig advies
	� Complete levering inclusief accessoires

EURO-INDEX Academy
	� Trainingen (individueel en klassikaal)
	� Cursussen en workshops
	� Demonstratie- en instructievideo’s
	� Whitepapers

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® NL 21004

Servicebalie Onderhoud, reparatie en kalibratie Cursussen en workshops Mobiele Service

Kijk voor een overzicht van al onze 
diensten op euro-index.nl/diensten

http://www.euro-index.nl
http://www.euro-index.nl
mailto:verkoop%40euro-index.nl?subject=
https://www.euro-index.nl/nl/kwaliteit/
https://www.rva.nl/
https://www.euro-index.nl/nl/diensten-van-euro-index/
https://www.euro-index.nl/nl/onderhoud-reparatie-en-kalibratie/mijn-kws/
https://www.euro-index.nl/nl/onderhoud-reparatie-en-kalibratie/mobiele-service/
https://www.euro-index.nl/nl/euro-index-academy/cursussen-workshops/
https://www.euro-index.nl/nl/kalibratielaboratorium/
https://www.euro-index.nl/nl/servicebalie/
https://www.euro-index.nl/nl/diensten-van-euro-index/
https://www.euro-index.nl/nl/over-ons/
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